
    
  

 

 מכינה לשיפור והשלמת תעודת הבגרות -הנחיות הרשמה 

 לשיפור והשלמת בגרויות.שמחים ומברכים על החלטתך להירשם ללימודים במכינה אנו 

 מעטפת ההרשמה כוללת:
 

 .טופס רישום 
  סודיות וקורות חיים .שאלון נתוני רקע, טופס ויתור 

  להחתמה על ידי מנהל בית הספר )זכאים לתעודת בגרות או מי שלא ניגש מקצועות חסרים טופס
 פטור מהגשת טופס זה(.-בעבר למבחני בגרות 

 תקנון מכינה 
 

 יש לקרוא בעיון את הנחיות ההרשמה ולמלא את טופס ההרשמה במלואו תוך צירוף המסמכים הבאים:

  1תמונת פספורט 

 .צילום תעודת זהות +ספח 

 כולל תאריכי השירות )הפטורים משרות חייבים  ,צילום תעודת שחרור מצה"ל או משרות לאומי
 להביא  ת.פטור(.

 צילום ת"ז של בן/בת  –)לנשואים  צילום תעודת זהות של אחד ההורים והספח בו רשומים הילדים
 הזוג +ספח(.

 בגרות. צילום תעודה אחרונה מביה"ס / גיליון ציוני 

  יש להעביר אבחון מלא ואישור התאמות. –תלמידים בעלי לקויות למידה 

 .מועמד/ת המבקש/ת לעבור ממכינה למכינה  מתבקש/ת להביא טופס מעבר בין מכינות 

  ממס אחרונה  שומה שנתית –עצמאים  , 2019 לשנת 106טופס  -אישור הכנסות הורים: שכירים
 (.2019)הכנסה 

  חודשים אחרונים. 3יש להביא אישור הקצבה של  –מביטוח לאומי של הורים אישורי קצבאות 

  מביטוח לאומי או אישור שאין  "מעמד לא עובד"יש להביא טופס  -אחד ההורים אינו עובדאם
 הכנסות מביטוח לאומי.

 .'אישורים על בעיות מיוחדות כגון: נכות,  יתמות, גירושים, חייל בודד וכד 

 פנקס המחאות/ אישור מהבנק.צילום  –ון בנק אישור לגבי מס' חשב 

 תקנון מכינה חתום. 
 
  ייעוץ והרשמה )סרגל בצד ימין(  מכינותמידע והרשמה  אתר המכללהב באופן מקווןיתן להירשם נ

 .תהליך הרישום להמשיך אתת.ז. ו יש להזין לבחור בקובייה "מכינות קדם אקדמיות" להרשמה און ליין 
  באמצעות מענה טלפוניאו  בשעות קבלת קהל  במדור שכ"ל במכללהואגרות  דמי הרשמה לשלםניתן  ,בנוסף

 . 3שלוחה  08-8588030
 

 : לתשומת ליבך
  מוחזרים אם המועמד מבטל את הרשמתו או שאינו מתקבל ללימודים. אינםדמי ההרשמה 

  ב, קומה 5להגיש במשרדי המכינה בבניין יש את המסמכים והאישורים שמולאו.' 
  במקביל להסדרת תהליך ההרשמה והגשת הטפסים למלגה יחויב הסטודנט בתשלום אגרות חובה הכוללות

ניתן לקבל החזר עבור תשלום ביטוח תאונות אישיות, שמירה, אגרת רווחה וחברות באגודת הסטודנטים. 
מפתיחת  אגרות רווחה וחברות באגודת הסטודנטים עלי ידי מילוי טופס במדור שכ"ל עד שבועיים

 .המכינה

 .טופס רישום שלא ימולא כנדרש ולא יצורפו אליו תשלומי ההרשמה יגרום לעיכוב בתהליך הרישום 
 

עושה כמיטב יכולתו לסייע לך להשתלב במערך הלימודים. היעדר מסמכים רלוונטיים  הצוות המכינ
 תות וכדומה(.כמתבקש, יעכב את הטיפול בעניינך )ובכלל זה זכאות למלגות, שריון מקום בכי

 במידה ונתקלת בקשיים במילוי הטפסים או שאת/ה רוצה לשאול שאלות הבהרה,
 רותך תמיד.יאנחנו, צוות המכינה לש

 
 מידע ורישום:

08-8588031  /08-8588086 
 08-8588179או  08-8588006פקס: 


